
  Marcinowice,  17 marzec 2022r. 

SE.0057.3.2022 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 23 lutego do 17 marca 2022 r.  

 
 

 

W okresie od dnia 23 lutego 2022 r. do dnia 17 marca 2022 r. nadzorowałem realizację budżetu 

Gminy, kierowałem bieżącymi inwestycjami na terenie gminy, rozstrzygałem sprawy należące do 

moich kompetencji, wynikających z przepisów prawa. W zakresie podejmowania inicjatywy 

uchwałodawczej nadzorowałem przygotowanie projektów uchwał zgodnie z materiałami na XLVII 

Sesję Rady Gminy Marcinowice. 

 

 

W tym okresie przeprowadziłem szereg rozmów telefonicznych oraz odbyłem liczne spotkania  z 

mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

- zarządzania kryzysowego ( temat: Uchodźców na ternie Gminy Marcinowice)  

- pozyskiwania mieszkań socjalnych 

- inwestycji drogowych (budowa dróg, chodników) 

- oświetlenia na terenie gminy 

- zjazdów do posesji 

- budowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu rolnego 

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

 

 

 

 

 

I. SPOTKANIA   

1. Udział w wyborach uzupełniających na sołtysa wsi Gruszów. 

2. Spotkanie z prezes Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w sprawie funkcjonowania jednostki. 



3. Spotkanie z dyrekcją Publicznego Przedszkola w Marcinowicach w sprawie arkusza organizacyjnego 

na rok szkolny.  

4. Spotkanie z projektantem w sprawie inwestycji na terenie gminy. 

5. Spotkanie w formie wideokonferencji z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie sytuacji Ukraińskich 

Uchodźców przybywających na tereny Polski.  

6. Udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie wojny na Ukrainie. 

7. Udział w spotkaniu informacyjnym w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S5 i autostrady A4. 

8. Spotkanie terenowe w miejscowości Wirki w sprawie kanalizacji.  

9. Udział w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie planowanej przebudowy ulic Asnyka, Broniewskiego, 

Gajcego, Iwaszkiewicza, Konopnickiej, Leśmiana, Mickiewicza, Różewicza i Staffa w Marcinowicach. 

10. Udział w wideokonferencji dotyczącej Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

11. Udział w spotkaniu dotyczącym planu urządzeniowo-rolnego, organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski. 

II. ZARZĄDZENIA 

1. Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy na 2022r. 

2. Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 

3. Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 1  marca 2022r. w sprawie zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Marcinowice. 

4. Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 2 marca 2022r.  w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Marcinowicach. 

5. Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia  

6. Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 4 marca 2022r. w sprawie nie skorzystania 

z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 186/9 obręb 

Tworzyjanów.   

7. Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 4 marca 2022r. w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy na 2022r. 

8. Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 marca 2022r. w sprawie organizacji 

uzupełniających wyborów sołtysa wsi Gruszów. 

 

 

 

 

III. Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – ZAKRES PRAC  



 

➢ w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zarządzania 

kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

1. Sprawy związane z przybywającymi na teren Gminy Marcinowice uchodźcami z Ukrainy: 

• Sporządzanie wniosków do Wojewody o wydanie decyzji z art.25 oraz wniosek o wydanie 30 szt. 

łóżek z rezerw materiałowych Wojewody. 

• Kwaterowanie osób z Ukrainy w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy Marcinowice oraz w 

domach prywatnych osób. 

• Rejestracja osób z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Marcinowice, 

• Codzienne sprawozdanie z zajętości miejsc zgłoszonych do Wojewody. 

• Sporządzanie umów z przedsiębiorcami którzy udostępnili swoje lokale dla osób z Ukrainy. 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. Trwają prace związane z rozliczeniem rządowego programu „Laboratoria przyszłości”. 

2. Dokonano rejestracji informacji o dzieciach uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Wirach w 

systemie Emp@tia. 

3. Zatwierdzono arkusz organizacyjny Klubu Malucha w Wirach na rok szkolny 2022/2023. 

4. Rozpoczęto procedurę związaną z dokonaniem oceny Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników. 

5. Zgłoszono szkoły podstawowe w Marcinowicach i Strzelcach do programu Poznaj Polskę (edycja na 

miesiące marzec-czerwiec br.) 

➢ w ramach zamówień publicznych, organizacji pozarządowych, projektów miękkich: 

1. Przygotowanie dokumentacji, zamieszczenie dokumentacji na platformie zakupowej postepowania 

GK.371.6.2022 Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice. 

2. Prowadzenie postępowania GK.371.4.2022 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Marcinowice i  GK.371.6.2022 Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice 

- (badanie ofert, sprawdzanie dokumentów, przygotowanie umowy). 

3. Działania w zakresie projektu EFS „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie 

Marcinowice”. 

4. Przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego w ramach projektu 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

5. Działania w zakresie NGO - przygotowanie i podpisanie umów na realizację zadań: 



− upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

− działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

− wspomaganie zadań związanych z krzewieniem trzeźwości 

➢ Ponadto: 

1. Podjęto czynności związane z realizacją grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

2. Przygotowano zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice oraz dokumentację związaną z 

wyborami uzupełniającymi sołtysa wsi Gruszów (termin drugi: 29 marca 2022 r.) 

3. W dniu 10 marca br. odbyła się nadzwyczajna narada Wójta Gminy z sołtysami wsi i radnymi 

gminy Marcinowice w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. 

IV.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

 

1. Przyjęto 149 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego w produkcji rolnej.  

2. Wydano decyzje dot. rocznego limitu do zwrotu podatku akcyzowego zawartego cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.  

3. Wystosowano wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie dotacji celowej na 

postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.  

4. Ogłoszono nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Marcinowice. 

5. Wykonano sprawozdanie KPOŚK za rok 2021. 

6. Wystosowano pismo o wyznaczeniu nowego terminu trójstronnego spotkania w związku z 

prowadzonym postępowaniem w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopalin: granitu ze 

złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”, 

planowanego do realizacji na działce nr 180/2 AM1, obręb 0002 Chwałków, Gmina 

Marcinowice. 



7. Udzielono informacji publicznej w sprawie gospodarki leśnej oraz ochrony zwierząt na 

terenie Gminy Marcinowice. 

8. Przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą inwentaryzacji źródeł ciepła i źródeł 

spalania paliw, na bieżąco wprowadzane są deklaracje do systemu CEEB wprowadzono do 

systemu ok. 460 deklaracji.   

9. W ramach tworzenia Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie Marcinowice 

wprowadzono 820 sztuk ankiet. 

10. Opisano i przekazano faktury oraz zlecenia zapłaty do Referatu Budżetu i Finansów. 

11. Zakończono przygotowanie zawiadomień o czynszu dzierżawnym na 2022 rok – 91 umów 

dzierżawnych rolnych oraz 10 umów dzierżawnych ogródków przydomowych. 

12. Sporządzono aneks do umowy odnośnie rezygnacji z dzierżawy działki w miejscowości 

Marcinowice. 

13. W ramach Umowy z Gabinetem  Weterynaryjnym z siedzibą w Marcinowicach przy ulicy 

Świdnickiej 5 poddano sterylizacji 7 kotek, oraz kastracji 1 pieska i 1 kota. 

14. Przedłożono do Wydziału Polityki Wodnej, Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi 

Śródlądowej sprawozdanie dot. działań zawartych w planach gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i Programie Ochrony Wód 

Morskich w 2021r. 

15. Przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego okresowe 

sprawozdanie z realizacji działań naprawczych zawartych w Programie ochrony powietrza 

woj. dolnośląskiego. 

16. Skierowano pismo do kół łowieckich działających na terenie gminy, PIWETu, TOZu oraz 

AZYLu dotyczące zaopiniowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marcinowice w 2022 roku”. 

17. Wystosowano pismo do Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska dotyczące 

wykonywania pomiarów hałasu w środowisku w ramach analiz porealizacyjnych na terenie 

naszej gminy. 

18. Udzielono informacji i porad merytorycznych związanych z wymianą urządzenia 

grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również informacji w zakresie 

warunków skorzystania z programu, przygotowania i złożenia wniosku o 

dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze w związku z III edycją 

Programu. 

19. Waldemar Woźniak zebrał śmieci z zatoki autobusowej w Kątkach oraz przy drodze gminnej 

w Kątkach ,które następnie wywieziono na PSZOK. 



20. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj. 1 szt. z gat. świerk we wsi Wiry, 1 szt. 

z gat. lipa, 2 szt. z gat. świerk, 2 szt. z gat. dębu, 1szt. z gat. grab, 1 szt. z gat. osika we wsi 

Mysłaków,  8 szt. z gat. świerk, 1szt. z gat. dąb, 1 szt. z gat. jesion w Marcinowicach, 2 szt z 

gat. świerk we wsi Gruszów, 2  szt. z gat. świerk, 1 szt. z gat. jesion we wsi Szczepanów, 1 

szt. z gat. jesion, 2 szt. z gat. jodła we wsi Wirki. 

21. Wydano decyzję dot. zezwolenia Starostwu Powiatowemu w Świdnicy na wycięcie drzew na 

rowach melioracyjnych z gatunku topola w Klecinie oraz w Marcinowicach. 

22. Wydano decyzję dot. zezwolenia RSP Śmiałowice, na wycięcie drzewa z gatunku brzoza. 

23. W dniu 23.02 br. zakończył się negatywnym wynikiem przetarg na sprzedaż następujących 

nieruchomości: działka nr 80 o pow. 0,35 ha obręb Śmiałowice, działka nr 68/8 o pow. 0,60 

ha obręb Szczepanów, działka nr 79/2 o pow. 0,38 ha obręb Mysłaków, działka nr 266 o pow. 

0,0297 obręb Biała. 

24. Ogłoszono przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości: działka nr 99/10 o pow. 0,12 

ha z udziałem w drodze 99/6 obręb Chwałków, działka nr 65/7 o pow. 0,50 ha obręb 

Szczepanów, działka nr 226 o pow. 0,0297 ha obręb Biała, działka nr 79/2 o pow. 0,38 ha 

obręb Mysłaków, działka zabudowana nr 196/3 o pow. 0,1296 ha obręb Tworzyjanów. 

25. Wydano pismo w sprawie pozwolenia na przywrócenie do rolniczego użytkowania działek tj, 

wycinkę samosiejek w miejscowości Mysłaków. 

26. Zakończył się wynikiem negatywnym III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ½ 

udziału w nieruchomości zabudowanej 3 budynkami gospodarczymi do rozbiórki w 

obrębie Zebrzydów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 87/2, AM-1, o pow. 

0,4781 ha obręb Zebrzydów. 

27. Wydano Zarządzenie Nr 22/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21.02.2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży. 

28. Wydano Zarządzenie Nr 28/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 04.03.2022 r. dotyczące 

nieskorzystania z prawa pierwokupu działki nr 186/9 obręb Tworzyjanów. 

29. Złożono wniosek do Ksiąg Wieczystych w sprawie ujawnienia Gminy jako właściciela działki 

nr 55 obręb Sady oraz działki nr 129/11 obręb Szczepanów. 

30. W związku ze złożonym wnioskiem SKALIMEX Kopalnia Granitu wszczęto postępowanie 

administracyjne dotyczące wydania zezwolenia na wycinkę drzew na działce nr 59/1 obręb 

Chwałków.  

31. Skierowano pismo do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew, 

na mieniu gminnym - działka droga gminna Wirki. 



32. Wydano warunkową decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr 85 obręb Stefanowice 

polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 85/1, 85/2, 85/3, 85/4; działki nr 204 obręb 

Biała polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 204/1. 204/2, 204/3, 204/4; działki nr 

56/1 obręb Kątki, polegający na wydzieleniu  nowych działek 56/11, 56/12, 56/13, 56/14, 

działki nr 18 obręb Kątki polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 

18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10; działki nr 21/2 obręb Kątki polegający na wydzieleniu  

nowych działek nr 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7. 

33. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczący 

dofinansowania na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością 

gminy. 

34. Wypełniono i wysłano 1 wniosek dot. dofinansowania wymiany pieca z programu Czyste 

Powietrze. 

35. W dniu 15 marca br. nastąpiło uroczyste przekazanie przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i 

Terenów Rolnych sporządzonego Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Marcinowice. 

 

V.     Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES  

 

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Pisma do mieszkańców dotyczące napraw i przebudów dróg gminnych oraz wykonania 

oświetlenia na terenie Gminy Marcinowice. 

Bieżące sprawy: 

- Bieżące informowanie Tauron-Serwis drogą mailową/telefoniczną o niesprawnie 

działających punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek.  

- Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur 

(sprzątanie przystanków, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.). 

 

➢ Z ZAKRESU: PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE 

1. Analiza możliwości powstania nowo wydzielonych działek zgodnie z zapisami 

miejscowego planu z terenu gminy Marcinowice. 

2. Postanowienia opiniujące projekty podziału działek zgodnie z zapisami miejscowego planu   

w miejscowości 4 szt. 



3. Przygotowanie zaświadczenia oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

4.  Wpisanie wniosków do rejestru o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie w 

miejscowości Marcinowice, Tąpadła, Sady, Mysłaków, Zebrzydów. 

5.  Konsultacje telefoniczne w prawie możliwości zabudowy na wybranych działkach, 

możliwości podziału. 

6.  Analiza możliwości podziału i zagospodarowania działek na terenie gminy. 

7. Przygotowanie dokumentów do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Chwałkowie i Marcinowicach. 

 

➢ Z ZAKRESU: GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNA 

1. Wystawienie FV za czynsz w lokalach mieszkalnych. 

2. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków i faktur 

(energia     elektryczna, dystrybucja –świetlice, boiska). 

3. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków za 

sprzątanie na posterunku policji w Marcinowicach. 

4. Przygotowanie umów na udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, wystawienie FV. 

5. Przygotowanie dokumentów na Komisje Mieszkaniową: umieszczenie na liście osób 

oczekujących na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. 

6. Przygotowanie dokumentów na Komisje Mieszkaniowa : przedłużenie najmu lokalu 

socjalnego. 

 

➢ Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Analiza kart odbioru odpadów przekazanych przez ZOM za kolejny miesiąc. 

2. Opisywanie i przekazywanie faktur do księgowości. 

3. Wysłanie wezwań wzywających do złożenia deklaracji i określenia ilości osób 

zamieszkałych. 

4. Wprowadzanie zmian w deklaracjach i nowych deklaracji. 

 

5. Zgłoszenia do ZOM: problemy z odbiorem odpadów, dostarczanie pojemników. 

6. Konsultacje z pomocą techniczną programu PUMA – wprowadzanie zmian w deklaracjach 

w systemie. 

7. Wszczęcie postępowań i przygotowywanie dokumentacji do wystawienia decyzji – 

wystawienie decyzji. 



8. Przygotowanie kart odpadów BDO.  

 

➢ Z ZAKRESU: FUNDUSZ SOŁECKI 

 

1. Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur 

(energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.) 

2. Bieżąca realizacja zleceń/umów w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok. 

3. Telefoniczne uzgadnianie terminów zamówień. 

4. Przesuwanie środków. 

5. Zmiany w funduszu sołeckim. 

 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

 

1. Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji na drogi w ramach Polskiego Ładu. 

2. Ogłoszenie przetargu na „Modernizację cieków wodnych” Sady, Tworzyjanów i Wirki. 

3.  Zakończenie i odbiór prac dot. „Przebudowy przejścia dla pieszych w m. Szczepanów”. 

4. Roboty w trakcie: 

- Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka                                             

w Marcinowicach, 

-Wykonanie murku oporowego przy placu zabaw w Wirkach etap II., 

-Przebudowa drogi gminnej w Chwałkowie dz. 124, 

-Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice – WIRKI– I ETAP 

5. Bieżąca działalność referatu, (sporządzanie pism, odpowiedzi na e-maile, udzielanie 

informacji petentom). 

 

 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

1. Wydawanie zgody na wejście na teren gminy 12 szt. 

2. Nadanie numerów porządkowych 1 szt. 

3. Zlecenie – zakup i transport kamienia na drogę gminną w Tworzyjanowie. 



4. Zlecenie – zakup 2 szt. drzwi technicznych zewnętrznych w kolorze brązowych + 

ościeżnice, progi, klamki na Orliku w Wirkach. 

5. Zlecenie – zakup art. do utrzymania porządku na przystankach autobusowych. 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna sprawozdania z działalności wójta : art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 


